
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LISAIMA 
LUIJTEN 

CURRICULUM 
VITAE 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam 

Lisaima Luijten 

 

Geslacht 

Vrouw 

Geboortedatum 

2 december 1991 

 

Woonplaats 

Rotterdam 



 

 

 

 

  

LISAIMA  
LUIJTEN 
 
OPLEIDINGEN 
 

WO, Master Economie & Rechten 

(ENG)  

2014 - 2015 

Utrecht University 

Diploma behaald 

 

WO, Bachelor Bedrijfseconomie & 

Rechten (ENG)  

2011 - 2014 

Utrecht University 

Diploma behaald 

 

VWO 

2005 - 2011 

Radulphus College   

Diploma behaald 

 

 

SOFTWARE 

 

Power BI 

Excel 

Carerix 

Microsoft Office  

 
 
TALEN 
 

Nederlands, moedertaal   

Engels, uitstekend 

Spaans, goed 

Papiaments, moedertaal 

 

 
CURSUSSEN 
 

Power BI Reporting 

Power BI Data Modelling 

Power BI DAX Advanced  

Power BI Starter 

2021 

 

Diverse trainingen op het gebied van 

sales- en adviesvaardigheden 

2019 - 2021 

 

 



 

 

WERKERVARING 
 

BI Consultant 

Kasparov Power BI, Breda 

www.kasparov-financials.nl 

Jan 2021  –  heden 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Implementeren en optimaliseren van BI bij organisaties 

• Data analyseren en organisaties adviseren hoe stuurinformatie optimaal in te 

richten in BI 

• Coördinatie Power BI Masterclasses voor relaties i.s.m. Ferocia Opleidingen 

• Organiseren en presenteren van online seminars (Finance & BI onderwerpen) 

o Kennisevent: ‘Power Ontbijt’ (informatiesessie over Power BI) 

o Kennisevent: ‘Power Breakfast’ (informatiesessie over Power BI voor 

internationale relaties) 

o Kennisevent: ‘KPI's die wél werken’ in samenwerking met Peter Geelen, 

partner bij iPM Partners 

o Kennisevent: ‘Project Control’ i.s.m. KPMG & Boskalis 

 

 

Interim BI Consultant 

Brownline, Meerkerk 

www.drillguide.com  

Mei 2021  –  heden 

Ontwikkelaar van boorkoppen t.b.v. ondergrondse boringen voor tunnels en 

bruggen, internationaal actief. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Implementatie en optimalisatie van Power BI rapportages (Finance & 

Operations) 

• Samen met de Manager Finance & Control de informatie behoefte van het MT 

en de operatie in kaart gebracht en vertaald naar stuurinformatie 

• Contacten onderhouden met de IT partner (internationaal) 

• Systemen: IFS, FSM, Power BI 

http://www.kasparov-financials.nl/
http://www.drillguide.com/


 

 

 

 

Interim BI Consultant 

PTMD, Oud Gastel 

www.drillguide.com  

Jun 2021  –  jul 2021 

Importeur / exporteur van meubelen en accessoire (B2B) met klanten en 

leveranciers in alle delen van de wereld.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Implementatie van Power BI rapportages t.b.v. creditnota’s.   

• Advies optimalisatie creditnota proces en inrichting Navision 

• Samen met de Finance Manager en de Teamleider Financiële Administratie,  

de informatie behoefte van het MT en de Klantenservice afdeling in kaart 

gebracht en vertaald naar stuurinformatie 

• Systemen: Navision, Power BI 

 

 

 

Business Manager  

Kasparov Finance & BI  

www.kasparov-financials.nl 

Feb 2018  -  dec 2020 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Acquisitie (MKB+ organisaties) en accountmanagement 

• Recruitment van interim Finance en BI professionals  

• Legal (uitzoeken en onderhandelen van contractuele bepalingen, sparren met 

procurement / HR afdelingen van klanten etc.) 

• Key-user Carerix, kartrekker bij de implementatie van dit ATS systeem 

• Organiseren en presenteren van online seminars  

 

 

 

 

  

http://www.drillguide.com/
http://www.kasparov-financials.nl/


 

 

Junior Adviseur  

Finance Ideas, Utrecht  

www.finance-ideas.nl  

Mar 2016  -  sep 2017 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Advies verlenen aan Woningcorporaties over de implementatie van de 

Woningwet (verslaglegging, interne processen, finance, governance, etc) 

• Opstellen beleidsstukken 

• Risico Analyse t.b.v. de corporatiesector (rapport i.o.v. de toezichthouder) 

• Financiële modellering van de impact van de verduurzaming van Woningen 

(Excel model). Dit model is gebruikt door AEDES (vereniging van 

Woningcorporaties) voor de onderhandelingen met de overheid 

• Financiële modellering, impact voor corporaties en huurders van de 

wettelijke huurverhogingen (Excel model) 

 

 
 
Interim Bezwaar behandelaar  

Belastingdienst, Utrecht  

Sep 2015  -  Mar 2016 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Onderzoek naar de wettelijke basis voor het toezeggen of juist afwijzen van 

toeslagen. 

• Behandelen van bezwaardossiers.  

 

 

  

http://www.finance-ideas.nl/


 

 

OVERIGE WERKERVARING 
 

Interim Marktanalist  

Finance Ideas, Utrecht  

www.finance-ideas.nl  

Jul 2015  -  sep 2015 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Marktonderzoek naar geldverstrekkers van alternatieve financiële vehikels in 

Zuid-Europa 

• Contact met banken, investeerders en fondsen in Zuid-Europa 

(communicatie in het Engels & Spaans) 

• Selectie van fondsen en adviseren van de organisatie m.b.t. risico’s en 

betrouwbaarheid 

  

 

 

TV presentatrice  

Verschillende TV programma’s, Curaçao  

2008  -  2012 

 

• Kinderprogramma 

• Actualiteitenprogramma 

• Liefdadigheidsprogramma (maatschappelijke impact)  

http://www.finance-ideas.nl/

